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SMöRJNINGEN

Angående oljekvalitet håuvlsa vt tlll rekommenda-
tionstabellen i medföljande engelska insEuktions-
bok.

Tillåmpning av s. k. ovanrmörjuing. d. v. s. olja som
blandas i bensincn, är säskilt tfllrÅdligt under de
första 150 mllen.

Undersök oljenivån i tanken före varje fård, och fyll
på olja om gå erfordrar. Fyll icke över returrörets
nivå.

Oljetanken tömmes, helst var 800:de mil (och helst
efter en körning, medan motonr fortfarande är
varm), rengöres med rköljolja (obs. ej benrin eller
fotogen) samt fylles med ny olje. Oljeflluen, det
ena i oljetankcn under oljetankrlocket, det andra i
vevhurct under olJepumpen (tag fönt av tåckplerten)
rcngöresomsorgrfullt i benrin ellcr fotogeD och skall
vara fullt tora före iruättandet. Obs. Oljepumpen
år monterad för sig och rkall ickc rörar. Dåremot
Ir det låmpligt att vtd oljebyte tsppa dcn gamla ol-
jan ut ur vevhuset.

Man förvlnar sig om att oljan ctrkulerar ordcntligt
genom motorn genom att oljetankdockct lorser, 14g1
9*-ryg-tgttlli-å{U.- olje skau dl ctrömma ut frln
returröret. Ju hartigare motorn köres, desto mera
olJa matar pumpen. pumpcn år inrtllld av fabriken
och rkall icke åndras.
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Kontrollera att oljenivån i växellådan $ för C- och

B-modeller Swing i höjd med nivåpluggen. För B-

modellermedstel ram eller med bakhjulsfjadring av

kolvtyp i underkant med inspektionslocket.

Oljemångd för C-modeller, 3-växlad 284 c' c. Ol-
jemängd för 4-våxlade C-modeller och B-modeller
568 c. c.

DE RöRLIGA DELARNA

Det år av stötsta vikt att maskinens rörliga delar

smörjes regelbundet med fett. Efter en längle fård

i regnvåder ar det tillrådli$ att med fettsprutan gå

över smörjkoPparna, eftersom det nya fettet tränger

ut allt vattenr som kommit in i de rörliga delarna'

Det ff klokt att periodiskt montera av kedjorna och

smörja dem grundligt. RenSör dem i bensin eller

fotogen och sånk dem ned i ett bad av uPPv&mt

fett, tillsatt med grafit. När kedjorna svalnat av-

torkas överflödigt smörjmedel Innan kedjorna på-

monterrs bör kedjedreven befrias från all ev' smuts'

JUSTERINGAR

Kontrollera cylinderlocksbultarna efter de första 100

milen så att de sitta stadigt. Dra åt dem yllgryI
om så erfordras.

Sårskild uppmärksamhet bör agnas åt ventilsPelet,
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vilket låmpligen undersökes nredan motorn ltr kall.
Kolven ställes i toppläget under kompressioruilaget,
vilket konstateras genom tandstiftshålet med t. ex.
en penna. Exakta topplåget finner man Senom att
föra bakhjulet fram och tlllbaka mcd en våxel in-
lagd och masklnen upplyft på parkerlngsstållet.

Se till att ingendera ventilen är öppen, när kolven
befinner sig i topplåge, och att varkcn den ena eller
den andra öppnas genom fram- eller bakåtgående

vrldnlng av bakhjulet. Angående ventUspelets stor-
lek hånvlras tlll den engelska instruktlonsboken
.("tappet adjustment"). Säkrast är dock att låta
fackman utföra ventiljusterlng.

KOPPLINGSJUSTERING

lnspekttonrlocket avtages, kontrollmuttern på j urter -

skruven losas. Om kopplingen sllrar, vrlder jutcr-
skruven åt vånrter, om kopplingen drar i urkopplat
låge. vrtder justerskruven åt höger.

FRAMGAFFELN

När dämpningrformågan mlnrkas, rkall olj a påf yllar.
Matt från gaffelhuvudetr övre plan skall oljenlvln
nå upp till för C-modeller 20-22" , B-modeller 22-
24", M-modeller 23-25". oljemrngd 1,5 dl. Vik-
tigt år, att oljenivln år exakt lika i båda gaffelbe-
nen. Avtappningsplugg finns i botten avgaffelrören.
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LUFTRENAREN

Denn a måste abso lut r glg-öJ 
3s_ lT p_sJ _"-g_ ? ! 9 i{"_ g it

och betydligt ä?i"ä i tiäff;i;ä ää*is; iag"'.
Tvänafiltret noggtant i bensin och låt bensinen av-
dunsta.

T.I\NDSTIFTET

Det tändstift maskinerna utrustats med har utvalts
efter många ingående och långvariga prov. Tillse,
att rändsriften är av K.L'G fabrikat.

RENGÖRING

Efter de första 250 milen år det låmpligt att rengö-
ra tändstiftet, samt justera gnisrgapet med det jus-
termått som medföljer verktygssatsen.

Orn emellertid förgasarjusteringeu ;ir riktig, håUer
sig tåndstiftet rent. Ett sotigr tåudstift ff ett tecken
på alltför fet gasblandning. Man skall då öka luft-
tillförseln och vid behov minska m"nstycket. Sot-
avsöndring på tåndstiftet kan naturligtvis också för-
orsakas av otät eller försliten motor (utbyte av
kolvringar resp. omborrning av motorn erfordras) .

Anvåndaadet av bensin med blytillsats kan skada
motorn och förorsaka grå avlagring på råndstiftet.

FEL 

.7 .

Föi att vara rustad för de fel som ev, kan uppstå,

rekommender.F att medföra följ ande reservdelar:

1, Tandstift
2, Kedjelås
3, Reservlänkar
4. Kedjebrytare
5. Reparationsask för ringarna frånsett den verktygs-

sats, som levereras med varje maskin.

lry : T I_U_K_T !9 I _s _s 3,-y yr_A_{ g l -A-c_

OLJETANK

Konuollera dagligen oljenivån och fyll på olja vid
behov. Oljebyte var 300:de mil.

VEVHUS

Töm vevhuset vid oljebyte var 300:de mil. Gör
samtidigt rent oljefiltret i pumpen.

vÄxrllÅpe

Kontrollera oljenivån eu gång i veckan och fyll på
erforderlig oljekvantitet. Byt olja var 300:de mil.
(Oljenivå se sid. 4).
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KEDIEHU9

Byt olja var 150:de mil och fyll på olja upp till av-
tappningspluggen.

TELESKOPGAFFELN .

Fyll på olja vid behov. Totala oljemengden i varje
ben 1,5 dl.

Smörjes efter var 150:de mil med fettsprutan:
framgaffel
styrhuvud
hjulnav
bromspedal
hasttgheum tt aredrlvnlog
stöd. sedclbult

Smörjes efter var 150:de mtl med motoroUa:
bromskammar
brytarmekanlsm
koppllngsarmar
regLage

oBs.

Krångla tcke onödtgtvls med Eder BSA, utan vånd

Eder tlll trtrrm8ste auktorlserade BSA-agent. Något

av vlra kontor anvbar ge'rna lämPltg verlctad.

a
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Modell Diameter Slagläogd Benslntank-

mm mm kapacitet

80 11,5 l.
88 13,5 l.
88 13,5 l.
85 18,0 L
94 13,5 l.

Ll2 13,5 l.
72.6 16 1.

84 19 l.
63,5 15,5 1.

Modell oljetank- Oljeförbrukn. Ringtryck

kapacitet 1000 km fiam bak

c. 11 2t25 L, 11 0 l. 1,3 t,7
B. 31 2,25 l, 1,0 l. 1,2 1,5

B. 33 2.25 L, 1,1 l. !r2 1, å

M.20 2.15 L 1, 1 l. L,2 1,5

M.21 2,75 l. 1, I 1. L,2 1,5

A. ? Star Twln 2,25 I. 1, 1 l. I,2 1,6

A. 10 2,25 l. 1, 1 t. lr2 1,6

s. 8 2 l. 1, 1. 1. 1,2 !,5

Ringtrycket beräknat efter en förarevikt av 65 kg.

c. 11 63

B. 31 ?1

B. 33 85

B. 33 m/1955 85

M.20 82

M.21 82

A. ? Star Twin 6A

A. 10 ?0

s.8 70
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Modell

c. ll
ts. 31

B. 33

B. 33 m/1955
M.20
M.21
A. ? Star Twln
A. 10

s.8

-10-
Bensinförbrukn.
per 100 km

2.5 l.
3,3 l.
3,? l.
3,7 l.
4,1 l.
4,1 l.
3.? l.
4, ll.
4,5 1.

Komprerslou

6,5 - I
6.5 - 1

6,8 - I
6,8 - I
4,9 - 1

5r0 - 1

7,25 - t
6,5 - I
6,5 - 1

Modell

c. 11

B. 3t
B. 33

M.20
M.21
A. ? Star Twtn
A. 10

s.8

Topphast.
km/tim

88- 97

105 - 113
124 - 132
93 - 100

96 - 105

13? : 153

153 - 160

128 - 136

v.P. m.

5.400
5.500
5.500
4.200
4.000
6.000
5. ?50

5. 800

HKR

1l
l7
23

13

15

3l
35

25

"t
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